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Displays de comunicação Digital LED Screen

Dê mais vida ao seu espaço! 
Aposte numa Experiência Visual única!

Como se sabe, nunca temos uma Segunda chance de causar 
uma primeira impressão. A arte de captar a atenção do seu público 
é dupla: criar experiências visuais únicas e aumentar o ‘engagement’ 
com o consumidor de uma forma diferenciada da sua concorrência.

A Buspub oferece soluções de Comunicação Digital LED Screen 
de última geração que irá transformar o seu espaço comercial ou 
evento numa experiência digital inesquecível.

Cada uma das soluções LED Screen é personalizada e desenvolvida 
á medida das necessidades de cada cliente de forma a aumentar a 
receita e retorno do investimento.

   

Se pretender elevar o seu espaço ao próximo nível através da tecnologia 
de comunicação digital LED Screen confie o seu projecto na BUSPUB. 
Deixe a nossa equipa desenvolver uma solução LED Screen que lhe dará 
vantagem sobre a concorrência!

Uma Solução Completa!

Cada projeto de LED Screen é único!
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O Produto

A Buspub oferece soluções de 
Comunicação digital LED Screen 
de última geração que permite 
criar uma experiência visual única 
em espaços comerciais ou eventos.

A rápida e constante mudança dos mercados 
e indústrias de comércio, exige uma tecnologia 
que possa acompanhar.

Através da comunição digital e tecnologia LED tudo o que voçê
precisa é de uma ligação á Internet para que possa atualizar a
sua estratégia de imagem digital conforme as suas necessidades.

Mudanças no menu? sem problemas. Lançamento de uma nova linha sazonal?
Interagir com o seu público-alvo mantendo-o informado será mais fácil do que 
nunca, com a tecnologia LED screens da Buspub.

A comunicação digital LED capta a atenção do cliente e aumenta o tráfego, 
reforçando a identidade da sua Marca.

Todos os nossos produtos LED screen são projetados a pensar no utilizador, 
de interface fácil de usar, pode atualizar instantaneamente as suas imagens
de exibição e manter as suas mensagens de marketing atualizadas.

   

Soluções Personalizadas

Atendendo às necessidades de cada cliente a Buspub projeta 
soluções que se adaptam ao seu espaço:

- Painéis para qualquer tipo de dimensão
- de forma reta ou curva. 

PAINÉIS MODULARES



As  do
LED Screen

vantagens
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Actualização da informação de
forma fácil e rápida;

Múltiplas campanhas em simultâneo; 

Interação direta com os clientes;

Alta visibilidade durante o dia e noite;

Tamanhos personalizados;

Reforçar a Imagem de Marca;

Destaque de Produtos, Campanhas e Promoções em tempo real.

WI-FI

Tecnologia

A Buspub cria experiências únicas, para o seu cliente, de forma a 
ajudá-lo a projetar uma solução que lhe dará certamente uma vantagem 
competitiva sobre a sua concorrência!.
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Solução para espaços interiores que podem ser desenvolvidos à sua medida 
através de várias formas e colocações.

Display Screen
INDOOR

As soluções Indoor de comunicação 
digital LED podem ser desenvolvidos 
á sua medida através de várias formas 
e colocações.

Criar uma primeira impressão inesquecível é fundamental para 
conquistar um cliente fiel. 
A experiência digital correta pode potenciar significativamente o 
comportamento de consumo de um cliente.
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Solução para espaços exteriores que consiste 
em displays de publicidade, sinalização de rua 
e outdoors projectados para atrair a atenção 
do consumidor e direcionar o tráfego para 
a sua loja/ negócio.

O painéis modulares permitem ser personalizados 
para qualquer tipo de dimensão e local 
de instalação.

Os nossos produtos são totalmente apropriados 
para o exterior.

Display Screen
OUTDOOR
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Gestão de Conteúdos
Spots para Displays

Imagens 
estáticas

Imagens com 
movimento

Imagens 
animadas ou videos

Dispomos do Serviço de gestão e produção
de conteúdos.

Como parte integrante do projecto também 
criamos o Design para os conteúdos que pretender 
promover nos ecrãs.

Os nossos Clientes são criativos! 
A nossa equipa está ao dispor para tornar essas experiências digitais 
uma realidade, criando ambientes imersivos e adicionando elementos de 
conteúdo digital que transformam todo um espaço. 
Assim construímos a conexão da marca com os clientes, através da exibição 
de conteúdos de comunicação digital LED screen personalizadas. 

Suporte Técnico

   

Colocamos ao seu dispor um suporte técnico na 
resolução de eventuais questões.

Os nossos produtos têm a garantia de 2 anos.
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Tel.: 210 865 219   |   geral@buspub.com.pt

www.buspub.com.pt

Nota: As imagens apresentadas são meramente ilustrativas.

Pretende elevar o seu espaço ao próximo nível?
Com a tecnologia de comunicação digital 

LED Screen é possível. 

Confie o seu projeto na Buspub!

LED Screens
Comunicação Digital


